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Урок 1. Які бувають дерева?
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Розглянь вираз «обличчя» кожного дерева. Який, на 
твою думку, у них характер?

Поміркуй, як за допомогою графічних засобів мож-
на передати радість та сум.

Художники-графіки часто наділяють дерева 
людськими ознаками, почуттями, зображуючи їх 
радісними або сердитими, добрими або злими.

Парк розваг Ефтелінг. Нідерланди

Ж. Уолл. «Казка»



Урок 16.29
Різдвяний янгол

Митці часто зображують ангелів у графіці, 
живописі, скульптурі, а також у виробах декора-
тивно-прикладного мистецтва.

Л. Свердлова. «Ангел»Д. Ґелсінґер. «Ангелятко»

Чудовим подарунком рідним та друзям до новорічних 
та різдвяних свят буде виготовлена фігурка янгола. 

Користуючись поданою схемою, спробуй зі звичайні-
сінької паперової серветки виготовити різдвяного янгола.



Урок 17. Зимова казка
30

Перед початком роботи роздивись зимовий 
краєвид і помилуйся чудовими холодними відтінка-
ми кольорів.

Зима. Усе довкола, як у казці! Дрімають під сні-
говою ковдрою дерева та кущі. Падає з неба тихе-
сенько пухнастий сніжок.



Урок 34. Костюм для театрального 
героя

62

Кожен костюм, у якому актор з’являється на 
сцені, художник ретельно продумує, щоб одяг ви-
значав характер персонажу, його епоху. 

Часто ескізи театральних костюмів, виконані 
художниками, стають самостійними творами мис-
тецтва.

Як ти вважаєш, які сцени з життя Попелюшки тут 
зображено? З чого це видно?

Вистава «Попелюшка»

М. Ушин. «Плутон» і. Білібін. «Цар Дадон»

Ескізи костюмів



Спробуй себе в ролі художника-модельєра і створи ескіз театрального костюма для театрального героя.
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